План
роботи Міністерства освіти і науки України
на вересень 2016 року
Термін, місце та
час проведення
(адреса)

Назва,
зміст заходу,
форма його
проведення

Кількіс
ть
учасни
ків

Організатори

(орієнтовна)

1
30 серпня –
2 вересня
2016 р.,
10.00
м. Київ,
проспект
Перемоги, 10,
VIP-зала
2-5 вересня
2016 р.,
11.00
с. Сокілець,
Немирівський р-н,
Вінницька обл.
3-10 вересня
2016 р.,
м. Варшава
(Республіка
Польща)

2
Конкурс на заміщення
вакантних посад
державних службовців

3
10

4
Департамент
кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)

Чемпіонат України серед
юнаків з водного
туризму

150

Відділ позашкільної
освіти, виховної
роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

Семінар для розробників
навчальних програм в
рамках проекту MSZ
2016

50

Міністерство
національної освіти
Польщі

Очікуваний
Категорія
Запрошені до
Відповідальні
продукт
громадян, на
участі
(нормативно- потребу якої
(участь членів
правовий акт, переважно
Уряду, керівників
програма,
спрямований центральних та
громадський
захід
місцевих органів
форум, інший
виконавчої влади,
захід тощо) та
народних
соціальнодепутатів,
економічний
керівників партій,
ефект
громадських
організацій)
5
6
7
8
Заміщення
Претенденти Члени конкурсної Осмоловський А.О.
вакантних
на заміщення
комісії
посад
вакантних
державних
посад
службовців

Пошук і
Учні
підтримка загальноосвітніх
обдарованих і позашкільних
дітей та
навчальних
молоді
закладів

Представники
місцевих органів
управління
освітою

Удосконале
ння вміння
складати
навчальні
програми

Департамент
загальної
середньої та
дошкільної освіти
(Бєскова Н.В.,
Фіцайло С.С.,
Харченко С.Й.)

Учні,
вчителі ЗНЗ

Український
державний центр
туризму і
краєзнавстваі
учнівської молоді
(Савченко Н.В.)
Департамент
загальної середньої
та дошкільної
освіти
(Бєскова Н.В.,
Фіцайло С.С.,
Харченко С.Й.)
1

(орієнтовно)
4 вересня
2016 р.,
м. Чернігів

Другий тур виборів
ректора Чернігівського
національного
педагогічного
університету імені
Т.Г. Шевченка

6 вересня
2016 р.,
11.00,
м. Бровари,
Київська обл.,
ДПТНЗ
«Броварський
професійний
ліцей»

Відкриття Навчальнопрактичного центру для
монтажників санітарнотехнічних систем та
устаткування

35

7 вересня
Засідання робочої групи
2016 р.,
щодо опрацювання
м. Хмельницький,
проекту державного
Навчальностандарту професійнометодичний центр
технічної освіти з
професійнопрофесії «швачка»
технічної освіти та
підвищення
кваліфікації
інженернопедагогічних
працівників
7-16 вересня
Збір активістів
10.00
Всеукраїнської дитячос. Осій,
юнацької військовоІршавський р-н,
патріотичної гри «Сокіл»
Закарпатська обл., («Джура») – Школа джур

25

175

Чернігівський
національний
педагогічний
університет імені
Т.Г. Шевченка,
департамент кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)
Департамент
професійної освіти
(Кучинський М.С.)

Обрання
ректора

Педагогічні та
науково
педагогічні
кадри

Створення
Навчальнопрактичного
центру

Педагогічні
працівники
професійнотехнічних
навчальних
закладів

Департамент
професійної освіти
(Кучинський М.С.),
Інститут модернізації
змісту освіти
(Паржницький В.В.)

Проект
державного
стандарту
професійнотехнічної
освіти

Педагогічні
працівники та
учні
професійнотехнічних
навчальних
закладів

Відділ позашкільної
освіти, виховної
роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

Пошук і
Учні
підтримка загальноосвітніх
обдарованих і позашкільних
дітей та
навчальних
молоді
закладів

Представник
департаменту
кадрового
забезпечення

Департамент
кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)

Представники
Департамент
навчальних
професійної освіти
закладів, установ (Кучинський М.С.)
професійнотехнічної освіти,
Швейцарської
Агенції Розвитку
та
Співробітництва,
Геберіт
Інтернешнл Сейлз
АГ;
роботодавці
Представники
Департамент
департаменту
професійної освіти
професійної
(Кучинський М.С.),
освіти,
Інститут
Інституту
модернізації змісту
модернізації
освіти
змісту освіти,
(Паржницький В.В.)
науковці,
педагогічні
працівники ПТНЗ
Представники
місцевих органів
управління
освітою

Український
державний центр
туризму і
краєзнавстваі
учнівської молоді
2

Центральний табір
туристського
активу учнів
України
8 вересня
2016 р.,
15.00
м. Київ,
проспект
Перемоги, 10,
зала засідань
колегії
8 вересня
2016 р.,
м. Вінниця,
Навчальнометодичний центр
професійнотехнічної освіти

козацьких

(Савченко Н.В.)

Засідання колегії
Міністерства освіти і
науки України

40

Управління з питань
інформаційної
політики та
комунікацій
(Кононенко О.Б.)

Рішення
колегії

Члени колегії

Засідання робочої групи
щодо опрацювання
проекту державного
стандарту професійнотехнічної освіти з
професії «трактористмашиніст
сільськогосподарського
виробництва»

25

Департамент
професійної освіти
(Кучинський М.С.),
Інститут модернізації
змісту освіти
(Паржницький В.В.)

Проект
державного
стандарту
професійнотехнічної
освіти

Педагогічні
працівники та
учні
професійнотехнічних
навчальних
закладів

9 вересня
2016 р.,
м. Чернігів,
Навчальнометодичний центр
професійнотехнічної освіти

Засідання робочої групи
щодо опрацювання
проекту державного
стандарту професійнотехнічної освіти з
професії «кравець»

25

Департамент
професійної освіти
(Кучинський М.С.),
Інститут модернізації
змісту освіти
(Паржницький В.В.)

9-12 вересня
2016 р.,
12.00
м. Малин,
вул. Паркова, 4,
Житомирська обл.,

Всеукраїнські змагання
учнівської молоді з
авіамодельного спорту
(радіокеровані моделі)

60

Відділ позашкільної
освіти, виховної
роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

Міністр освіти і
науки України
(Гриневич Л.М.)

Представники
департаменту
професійної
освіти,
Інституту
модернізації
змісту освіти,
науковці,
педагогічні
працівники ПТНЗ
Проект
Педагогічні
Представники
державного працівники та
департаменту
стандарту
учні
професійної
професійнопрофесійноосвіти,
технічної
технічних
Інституту
освіти
навчальних
модернізації
закладів
змісту освіти,
науковці,
педагогічні
працівники ПТНЗ
Пошук і
Учні
Представники
підтримка загальноосвітніх місцевих органів
обдарованих і позашкільних
управління
дітей та
навчальних
освітою
молоді
закладів

Управління з
питань
інформаційної
політики та
комунікацій
(Кононенко О.Б.)
Департамент
професійної освіти
(Кучинський М.С.),
Інститут
модернізації змісту
освіти
(Паржницький В.В.)

Департамент
професійної освіти
(Кучинський М.С.),
Інститут
модернізації змісту
освіти
(Паржницький В.В.)

Український
державний центр
позашкільної
освіти
(Шкура Г.А.)
3

Малинський
міський центр
науково-технічної
творчості
(орієнтовно)
12 вересня
2016 р.,
м. Київ,
проспект
Перемоги, 10,
зала засідань
колегії
13-16 вересня
2016 р.,

13-16 вересня
2016 р.,
10.00
м. Миколаїв,
Кур’єрський
провулок, 5,
Миколаївський
обласний центр
науково-технічної
творчості
учнівської молоді
14 вересня
2016 р.,
м. Новий Розділ,
вул. С. Бандери, 8,
Львівська обл.

14-17 вересня
2016 р.,

Засідання Нагородної
комісії

16

Конкурс на заміщення
вакантних посад
державних службовців

10

Всеукраїнські відкриті
змагання учнівської
молоді з
судномодельного спорту
(морській бій)

60

Вибори директора ДВНЗ
«Новороздільський
політехнічний коледж»

ІІІ Всеукраїнська дитяча
мистецька акція «Мій

40

Департамент
кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)

Відзначення Педагогічні та Члени Нагородної
Департамент
працівників
науковокомісії
кадрового
сфери освіти і педагогічні
забезпечення
науки
кадри
(Фурлет Н.Я.)
відомчими
відзнаками та
державними
нагородами
Департамент
Заміщення
Претенденти Члени конкурсної
Департамент
кадрового
вакантних
на заміщення
комісії
кадрового
забезпечення
посад
вакантних
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)
державних
посад
(Фурлет Н.Я.,
службовців
Осмоловський А.О.)
Відділ позашкільної
Пошук і
Учні
Представники
Український
освіти, виховної
підтримка загальноосвітніх місцевих органів
державний центр
роботи та захисту прав обдарованих і позашкільних
управління
позашкільної
дитини
дітей та
навчальних
освітою
освіти
(Середницька А.Д.)
молоді
закладів
(Шкура Г.А.)

Державний вищий
навчальний заклад
Новороздільський
політехнічний коледж,
Департамент
кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)
Відділ позашкільної
освіти, виховної

Обрання
директора

Педагогічні та
науково
педагогічні
кадри

Пошук і
підтримка

Учні
загальноосвітніх

Представник
департаменту
кадрового
забезпечення

Департамент
кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)

Національний
центр «Мала
4

10.00
м. Київ,
бул. Т. Шевченка,
12,
Міжнародний
центр дитячої
наукової творчості
MANLabCamp
14-19 вересня
2016 р.,
м. Херсон
16 вересня
2016 р.,
м. Полтава,
Полтавське вище
професійне
училище

Шевченко»

Фінальні змагання з
гандболу (дівчата)
V Спортивних ігор
школярів України
2016 року
Відкриття Навчальнопрактичного центру для
монтажників санітарнотехнічних систем та
устаткування

16 вересня
2016 р.,
м. Мелітополь,
Запорізька обл.

Вибори ректора
Таврійського державного
агротехнологічного
університету

16 вересня
2016 р.,
м. Київ,
вул. Леонтовича,
11/18
16-18 вересня
2016 р.,

Вибори директора
Київського коледжу
зв’язку
Фінальний етап
Всеукраїнських

роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

обдарованих і позашкільних
дітей та
навчальних
молоді
закладів

153

Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Мельник М.Г.)

Розвиток та
популяризація
гандболу

35

Департамент
професійної освіти
(Кучинський М.С.)

Створення
Навчальнопрактичного
центру

Таврійський
державний
агротехнологічний
університет,
департамент кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)
Київський коледж
зв’язку,
департамент кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)
Відділ позашкільної
освіти, виховної

Обрання
ректора

60

академія наук
України»
(Лісовий О.В.),
Національний
музей Тараса
Шевченка

Школярі

Представники
Комітет з фізичного
обласних
виховання та спорту
управлінь освіти і
МОН України
науки, відділень
(Чернуха Б.Е.,
Комітету
Цилюра О.В.)
Педагогічні
Представники
Департамент
працівники
навчальних
професійної освіти
професійнозакладів, установ
(Кучинський М.С.)
технічних
професійнонавчальних
технічної освіти,
закладів
Швейцарської
Агенції Розвитку та
Співробітництва,
Геберіт Інтернешнл
Сейлз АГ;
роботодавці
Педагогічні та
Представник
Департамент
науково
департаменту
кадрового
педагогічні
кадрового
забезпечення
кадри
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)

Обрання
директора

Педагогічні та
науково
педагогічні
кадри

Представник
департаменту
кадрового
забезпечення

Департамент
кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)

Пошук і
підтримка

Учні
загальноосвітніх

Представники
місцевих органів

Український
державний центр
5

10.00
м. Одеса,
вул. Тіниста, 4,
Одеський обласний
гуманітарний
центр
позашкільної
освіти та
виховання
16-19 вересня
2016 р.,
м. Одеса;
м. Бровари,
Київська обл.
16-19 вересня
2016 р.,
м. Чорноморське,
Одеська обл.
16-20 вересня
2016 р.,
м. Ірпінь,
Київська обл.
20 вересня
2016 р.,
м. Київ

21 вересня
2016 р.,
м. Харків

відкритих змагань на
Кубок України з
автомодельного спорту
серед учнівської молоді
(радіокеровані моделі,
шосейні класи)

Фінальні змагання з
гандболу (юнаки)
V Спортивних ігор
школярів України
2016 року
Фінальні змагання з
волейболу пляжного
(юнаки) V Спортивних
ігор школярів України
2016 року
Фінальні змагання з
волейболу (дівчата)
V Спортивних ігор
школярів України
2016 року
Семінар «Туринський
процес 2016 підтвердження
результатів, визначення
пріоритетів»

Вибори ректора
Харківського
національного
технічного університету
сільського господарства

роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

364

176

384

70

Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Мельник М.Г.)

обдарованих і позашкільних
дітей та
навчальних
молоді
закладів

Розвиток та
популяризація
гандболу

Школярі

управління
освітою

Представники
обласних
управлінь освіти і
науки, відділень
Комітету
Комітет з фізичного
Розвиток та
Школярі
Представники
виховання та спорту популяризація
обласних
МОН України
волейболу
управлінь освіти і
(Мельник М.Г.)
пляжного
науки, відділень
Комітету
Комітет з фізичного
Розвиток та
Школярі
Представники
виховання та спорту популяризація
обласних
МОН України
волейболу
управлінь освіти і
(Мельник М.Г.)
науки, відділень
Комітету
Заступник Міністра
Аналітичні
Педагогічні
Представники
освіти і науки України
матеріали
працівники
департаменту
(Хобзей П.К.),
професійнопрофесійної
департамент
технічних
освіти,
професійної освіти
навчальних
заінтересованих
(Кучинський М.С.),
закладів
центральних
Європейський Фонд
органів виконавчої
Освіти
влади, міжнародні
експерти
Харківський
Обрання
Педагогічні та
Представник
національний
ректора
науково
департаменту
технічного університет
педагогічні
кадрового
сільського
кадри
забезпечення
господарства імені

позашкільної
освіти
(Шкура Г.А.)

Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Чернуха Б.Е.,
Цилюра О.В.)
Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Чернуха Б.Е.,
Цилюра О.В.)
Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Чернуха Б.Е.,
Цилюра О.В.)
Департамент
професійної освіти
(Кучинський М.С.,
Карбишева В.О.)

Департамент
кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)
6

імені Петра Василенка

22 вересня
2016 р.,
110.00
м. Київ,
проспект
Перемоги, 10,
зала засідань
колегії

Засідання експертної
кадрової комісії з
розгляду питань
діяльності керівників
навчальних закладів,
установ професійнотехнічної та
позашкільної освіти, що
підпорядковані
Міністерству

30

22 вересня
2016 р.,
м. Київ,
вул. Ісаакяна, 18,
4 поверх,
актова зала,
Державна
інспекція
навчальних
закладів України

Засідання робочої групи
Державної інспекції
навчальних закладів
України у форматі
«круглого столу» з
розроблення Програми
вивчення діяльності
навчальних закладів і
місцевих органів
управління освітою щодо
національнопатріотичного виховання
дітей
Всеукраїнський День
дошкілля

20

23 вересня
2016 р.,
9.00-16.00
м. Київ,
вул. І. Мазепи, 13,
Київський палац
дітей та юнацтва
22-23 вересня
2016 р.,
10.00

Відкритий лекторій в
рамках проекту
«Всеукраїнська мобільна

800

100

Петра Василенка,
департамент кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)
Заступник Міністра
освіти і науки України
(Хобзей П.К.),
департамент
професійної освіти
(Кучинський М.С.)

Протокол
Комісії,
накази
МОН,
контракти

Претенденти
Члени комісії,
Департамент
на заміщення
представники
професійної освіти
вакантних департаментів ОДА, (Кучинський М.С.)
посад
претенденти на
директорів
заміщення
навчальних
вакантних посад
закладів,
директорів
установ
навчальних
професійнозакладів, установ
технічної
професійноосвіти
технічної освіти
Державна інспекція
Програма
Учасники
Представники
Державна
навчальних закладів
вивчення
навчальноМОН,
інспекція
України
діяльності
виховного
НАПН України,
навчальних
(Гурак Р.В.)
навчальних
процесу,
наукових установ,
закладів України
закладів і
інші
місцевих органів
місцевих
зацікавлені
управління
органів
особи
освітою,
управління
навчальних
освітою щодо
закладів, науковонаціональноекспертної,
патріотичного
громадської рад
виховання
при ДІНЗ,
дітей
працівники ДІНЗ
Департамент загальної
Підняття
Педагоги,
ВГО «Асоціація
Департамент
середньої та
престижності
науковці,
працівників
загальної середньої
дошкільної освіти
педагога в
батьківська
дошкільної
та дошкільної
(Кононенко Ю.Г.,
сфері
громадськість
освіти»
освіти
Панасюк Т.В.)
дошкільної
в сфері
(Кононенко Ю.Г.,
освіти
дошкільної
Панасюк Т.В.)
освіти
Відділ позашкільної
Пошук і
Учні
Національний
освіти, виховної
підтримка загальноосвітніх
центр «Мала
роботи та захисту прав обдарованих і позашкільних
академія наук
7

Київська обл.
23-25 вересня
2016 р.,
10.00
м. Київ,
вул. Заболотного,
144\1,
туристичний
комплекс «Юний
турист»
23-25 вересня
2016 р.,
11.00
м. Дніпропетровськ

студія популярної науки
та техніки»
Всеукраїнські відкриті
змагання учнівської
молоді зі спортивної
радіопеленгації

60

дитини
(Середницька А.Д.)
Відділ позашкільної
освіти, виховної
роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

дітей та
навчальних
молоді
закладів
Пошук і
Учні
підтримка загальноосвітніх
обдарованих і позашкільних
дітей та
навчальних
молоді
закладів

Пошук і
Учні
підтримка загальноосвітніх
обдарованих і позашкільних
дітей та
навчальних
молоді
закладів

Чемпіонат України зі
скелелазіння серед
вихованців
позашкільних
навчальних закладів

90

Відділ позашкільної
освіти, виховної
роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

23-25 вересня
2016 р.,
м. Київ

Фінальні змагання з
дзюдо V Спортивних
ігор школярів України
2016 року

394

Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Мельник М.Г.)

Розвиток та
популяризація
дзюдо

Школярі

25-28 вересня
2016 р.,
м. Бердянськ,
вул. Лютеранська,
буд. 29,
Запорізька обл.

Чемпіонат України серед
школярів за програмою
КМСУ та І дорослого
розряду з гімнастики
художньої

200

Комітет з фізичного
виховання та спорту
МОН України
(Мельник М.Г.)

Розвиток та
популяризація
художньої
гімнастики

Школярі

27 вересня
2016 р.,
м. Дніпро,
Дніпровське вище
професійне
училище

Відкриття Навчальнопрактичного центру для
монтажників санітарнотехнічних систем та
устаткування

35

Департамент
професійної освіти
(Кучинський М.С.)

Створення
Навчальнопрактичного
центру

Педагогічні
працівники
професійнотехнічних
навчальних
закладів

України»
(Лісовий О.В)
Український
державний центр
позашкільної
освіти
(Шкура Г.А.)

Представники
місцевих органів
управління
освітою

Український
державний центр
туризму і
краєзнавстваі
учнівської молоді
(Савченко Н.В.)
Представники
Комітет з фізичного
обласних
виховання та спорту
управлінь освіти і
МОН України
науки, відділень
(Чернуха Б.Е.,
Комітету
Цилюра О.В.)
Представники
Комітет з
обласних
фізичного
управлінь освіти і
виховання та
науки, відділень
спорту МОН
Комітету,
України
суспільна
(Цилюра О.В.)
організація
«Федерація
художньої
гімнастики»
Представники
Департамент
навчальних
професійної освіти
закладів, установ (Кучинський М.С.)
професійнотехнічної освіти,
Швейцарської
8

будівництва

Агенції Розвитку
та
Співробітництва,
Геберіт
Інтернешнл Сейлз
АГ;
роботодавці

27-29 вересня
2016 р.,
10.00
м. Київ,
Пуща-Водиця,
Міжнародний
центр дитячої
наукової
творчості
MANLabCamp
28 вересня
2016 р.,
м. Херсон

Всеукраїнський конкурс
дослідницьких робіт для
учнів 6-8 класів (фінал)

28 вересня
2016 р.,
Смт. Млинів,
вул. І. Франка, 1,
Рівненська обл.

Вибори директора
Млинівського
державного технологоекономічного коледжу

28 вересня
2016 р.,
м. Київ,
вул. Ісаакяна, 18,
4 поверх,
актова зала
Державна
інспекція
навчальних

«Круглий стіл» з
питання обговорення
проекту нової редакції
Акта перевірки
додержання суб’єктами
господарювання, що
надають послуги у сфері
вищої освіти, вимог
законодавства про вищу

105

Вибори ректора ДВНЗ
«Херсонський
державний аграрний
університет»

20

Відділ позашкільної
освіти, виховної
роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

Пошук і
Учні
підтримка загальноосвітніх
обдарованих і позашкільних
дітей та
навчальних
молоді
закладів

ДВНЗ «Херсонський
Обрання
Педагогічні та
державний аграрний
ректора
науково
університет»,
педагогічні
департамент кадрового
кадри
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)
Млинівський
Обрання
Педагогічні та
державний технологодиректора
науково
економічний коледж,
педагогічні
департамент кадрового
кадри
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)
Державна інспекція
Проект нової
Учасники
навчальних закладів редакції Акта
навчальноУкраїни
перевірки
виховного
(Гурак Р.В.)
додержання
процесу,
суб’єктами
інші
господарювання, зацікавлені
що надають
особи
послуги у
сфері вищої

Національний
центр «Мала
академія наук
України»
(Лісовий О.В)

Представник
департаменту
кадрового
забезпечення

Департамент
кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)

Представник
департаменту
кадрового
забезпечення

Департамент
кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)

Представники
МОН, наукових
установ,
навчальних
закладів, науковоекспертної,
громадської рад
при ДІНЗ,
працівники ДІНЗ

Державна
інспекція
навчальних
закладів України

9

закладів України

освіту

28-30 вересня
2016 р.,
12.00
м. Вінниця,
вул. 40-річчя
Перемоги, 2,
Вінницька
обласна станція
юних натуралістів
28 вересня –
18 жовтня
2016 р.,
10.00
Одеська обл.,
Державне
підприємство
«УДЦ «Молода
гвардія»
29 вересня
2016 р.,
м. Одеса,
Одеський центр
професійнотехнічної освіти

Всеукраїнський зліт
учнівських виробничих
бригад, трудових
аграрних об'єднань,
трудових загонів
загальноосвітніх і
позашкільних
навчальних закладів

200

Всеукраїнський форум
учнівських трудових
об’єднань

140

Відділ позашкільної
освіти, виховної
роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

Відкриття Навчальнопрактичного центру для
монтажників санітарнотехнічних систем та
устаткування

35

Департамент
професійної освіти
(Кучинський М.С.)

Створення
Навчальнопрактичного
центру

Педагогічні
працівники
професійнотехнічних
навчальних
закладів

Державний вищий
навчальний заклад
«Миколаївський

Обрання
директора

Педагогічні та
науково
педагогічні

29 вересня
2016 р.,
м. Миколаїв

Вибори директора
ДВНЗ «Миколаївський
політехнічний

освіти, вимог
законодавства
про вищу
освіту
Відділ позашкільної
Пошук і
Учні
Представники
освіти, виховної
підтримка загальноосвітніх і місцевих органів
роботи та захисту прав обдарованих позашкільних
управління
дитини
дітей та
навчальних
освітою
(Середницька А.Д.)
молоді
закладів

Пошук і
Учні
підтримка загальноосвітніх
обдарованих і позашкільних
дітей та
навчальних
молоді
закладів

Національний
екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
(Вербицький В.В.)

Представники
місцевих органів
управління
освітою

Національний
екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
(Вербицький В.В.)

Представники
навчальних
закладів, установ
професійнотехнічної освіти,
Швейцарської
Агенції Розвитку
та
Співробітництва,
Геберіт
Інтернешнл Сейлз
АГ;
роботодавці
Представник
департаменту
кадрового

Департамент
професійної освіти
(Кучинський М.С.)

Департамент
кадрового
забезпечення
10

коледж»

30 вересня
2016 р.,
м. Київ,
вул. Ісаакяна, 18,
4 поверх,
актова зала,
Державна інспекція
навчальних закладів
України
30 вересня
2016 р.,
м. Київ,
вул. Ісаакяна, 18,
4 поверх,
актова зала,
Державна інспекція
навчальних закладів
України
30 вересня
2016 р.,
м. Київ,
вул. Ісаакяна, 18,
4 поверх,
актова зала,
Державна інспекція
навчальних закладів
України
30 вересня –
2 жовтня
2016 р.,
12.00
м. Київ,

політехнічний
коледж»,
департамент кадрового
забезпечення
(Фурлет Н.Я.)
Державна інспекція
навчальних закладів
України
(Гурак Р.В.)

Засідання колегії
Державної інспекції
навчальних закладів
України

20

Засідання Громадської
ради при Державній
інспекція навчальних
закладів України

15

Державна інспекція
навчальних закладів
України
(Гурак Р.В.)

Засідання Науковоекспертної ради
Державної інспекції
навчальних закладів
України

20

Державна інспекція
навчальних закладів
України
(Гурак Р.В.)

Фінал Чемпіонату
України з картингу серед
учнівської молоді

100

Відділ позашкільної
освіти, виховної
роботи та захисту прав
дитини
(Середницька А.Д.)

кадри

забезпечення

(Фурлет Н.Я.)

Керівники
навчальних
закладів,
інститути
громадянськог
о суспільства

Члени колегії
ДІНЗ,
працівники ДІНЗ

Державна
інспекція
навчальних
закладів України

Протокол
Інститути
Члени
засідання
громадянськог Громадської ради
Громадської о суспільства
при ДІНЗ,
ради при
працівники ДІНЗ
Державній
інспекція
навчальних
закладів
України
Протокол
ДІНЗ,
Члени Науковозасідання
учасники
експертної ради
НауковонавчальноДержавної
експертної
виховного
інспекції
ради
процесу, інші
навчальних
Державної
зацікавлені
закладів України,
інспекції
особи
працівники ДІНЗ
навчальних
закладів
України
Пошук і
Учні
підтримка загальноосвітніх
обдарованих і позашкільних
дітей та
навчальних
молоді
закладів

Громадська рада
при Державній
інспекція
навчальних
закладів України

Протокол
засідання
колегії
ДІНЗ,
рішення
колегії ДІНЗ

Науково-експертна
рада Державної
інспекції
навчальних
закладів України

Український
державний центр
позашкільної
освіти
(Шкура Г.А.)
11

Спортивний
комплекс ТСОУ
України «Чайка»
(Дата і час
уточнюється)
м. Київ,
проспект
Перемоги, 10,
VIP-зала

Робоча нарада з
обговорення питань
функціонування
інклюзивних класів
загальноосвітніх
навчальних закладів

7

Департамент загальної
середньої та
дошкільної освіти
(Кононенко Ю.Г.,
Симоненко Т.В.)

Методика
організації
навчального
процесу в
інклюзивних
класах

Учні, які
будуть
навчатися в
інклюзивних
класах, їх
вчителі та
батьки

Педагогічні
працівники міста
Києва та регіонів

Департамент
загальної середньої
та дошкільної
освіти
(Кононенко Ю.Г.,
Клемюк В.О.),
завідувач сектору
інклюзивної
педагогіки
Інституту
модернізації змісту
освіти
(Апенько А.А.),
педагогічні
працівники міста
Києва та регіонів
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